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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA FROTA 

 

1. FINALIDADE 

Visando à padronização dos veículos sobre pneus, utilizados no transporte 

coletivo de passageiros, no sistema ora licitado, este Documento Técnico 

especifica características que definem os tipos básicos de veículos, que 

constituem a frota do objeto desta licitação, e que deverão ser considerados pelas 

Licitantes na elaboração de suas propostas. 

As especificações de frota detalhadas não impedem a adequação e a atualização 

tecnológica ao longo do contrato, mantido o equilíbrio econômico-financeiro da 

concessão. 

 

2. LEGISLAÇÃO SOBRE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO 

Todos os veículos deverão atender às Resoluções, às Normas Técnicas e à 

Legislação específica da indústria de fabricação de chassis e carroceria, além das 

mencionadas a seguir, e ainda novas legislações que vierem a ser publicadas ou 

alteradas. 

 Lei Federal nº.  9.503/97 de 23/09/97 instituindo o novo Código de Trânsito 

Brasileiro. 

 Lei Federal nº. 10.048, da prioridade de atendimento às pessoas 

específicas. 
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 Lei Federal nº. 10.098, estabelece normas gerais e critérios básicos para 

promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

 Decreto Federal nº. 5.296/04, regulamenta a Lei Federal nº 10.048, que 

trata da acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida. 

 Resolução CONMETRO nº.  01/93, estabelecendo o Regulamento Técnico 

para construção de carroçarias dos ônibus urbanos. 

 Resolução CONAMA nº.  18/86 e suas alterações, instituindo o Programa 

de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE. 

 Resolução CONAMA nº.  01/93 e suas alterações, estabelecendo limites 

máximos de ruído. 

 Resolução CONAMA nº.  06/93 e suas alterações, dispondo sobre 

divulgação das recomendações e especificações dos sistemas dos veículos 

ao público em geral. 

 Resolução CONAMA nº.  07/93 e suas alterações, dispondo sobre diretrizes 

básicas e padrões de emissão para o estabelecimento de Programas de 

Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso – I/M. 

 Resolução CONAMA nº. 08/93 e suas alterações, estabelecendo os limites 

máximos de emissão de poluentes para os motores. 

 Resolução CONTRAN nº.  680/87, estabelecendo requisitos para o sistema 

iluminação e sinalização de veículos. 

 Resolução CONTRAN nº. 14/98, estabelecendo os equipamentos 

obrigatórios para frota de veículos em circulação. 
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 Resolução CONTRAN nº. 764/92, regulando a aposição de películas nas 

áreas envidraçadas dos veículos. 

 Resolução CONTRAN nº.  777/93, dispondo sobre a adoção das Normas 

ABNT, como método de ensaio e requisitos mínimos para avaliação do 

sistema de freios. 

 Resolução CONTRAN nº. 784/94, regulamentando o uso e estabelecendo 

requisitos para vidros de segurança. 

 Resolução CONTRAN nº. 811/96, estabelecendo requisitos de segurança 

para veículos de transporte coletivo. 

 Resolução CONTRAN nº. 084/98, estabelecendo normas referentes a 

inspeção técnica de veículos. 

 Norma ABNT NBR nº. 6.606/80 e suas alterações, dispondo sobre os 

padrões ergonômicos. 

 Norma ABNT NBR nº. 10.756/89, estabelecendo posicionamento do bocal 

de saída da tubulação de escape. 

 Norma ABNT NBR nº.  11.535/95, dispondo sobre veículos convertidos 

para uso de Gás Metano Veicular (GMV). 

 Resolução CONTRAN nº.  157, de 22/04/2004, fixando especificações para 

extintores de incêndios nos veículos automotores. 

 Norma ABNT NBR nº.  14022 – Transporte – Acessibilidade à pessoas 

portadoras de deficiência em ônibus e trólebus, para atendimento urbano e 

intermunicipal. 
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3. ESPECIFICAÇÃO DE ÔNIBUS 

Características gerais dos veículos a serem admitidos na prestação dos serviços 

de transporte: 

 

3.1. Requisitos Mínimos 

A seguir, são apresentados alguns requisitos mínimos relacionados às 

características dos veículos a serem utilizados na prestação dos serviços de 

transporte coletivo: 

a) todos os veículos deverão ser disponibilizados para a instalação dos 

equipamentos e sistemas eletrônicos necessários ao pleno funcionamento da 

Bilhetagem Eletrônica, conforme especificações contidas neste Edital e no 

Regulamento dos Serviços. 

b) roleta homologada pela SIMTRANS; 

c) tacógrafo, podendo evoluir para o tacógrafo eletrônico digital; 

d) painel traseiro liso que possibilite a fixação de adesivos; 

e) pneu radial; 

f) degrau adicional na porta dianteira, acionado juntamente com a abertura da 

porta, com o objetivo de reduzir a altura do primeiro degrau ao chão; 

g) abafadores de ruído nas saídas de ar dos freios e das portas, nos veículos 

novos; 

h) leiaute interno e externo, conforme Padronização Visual de Ônibus, a ser 

proposto pelas Concessionárias em no máximo 30 dias após a assinatura do 

contrato para análise e aprovação da SIMTRANS; 



 

 

 

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA     72 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2011 
ANEXO I – Seção 3 

_______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 

Praça Joaquim Correia, nº. 55 – Centro – Vitória da Conquista – BA 
CEP: 45. 040-901 Tel. (77) 3424-8500 

i) Predisposição para instalação de equipamentos eletrônicos, conforme 

especificação vigente à época; 

j) Sensor de estacionamento; 

l) Lixeira em local de fácil acesso. 

 

3.2. Características dos Veículos  

No quadro abaixo são apresentados os requisitos mínimos da frota, e suas 

características. 

Características dos veículos convencionais 
 

Item Características 

MOTOR 
Potência mínima de 180 cv, com posição frontal, central ou 
traseira, turbo-alimentado ou aspirado. 

TRANSMISSÃO Automática, semi-automática ou mecânica. 

PNEUS Radiais, no mínimo 900x20 

SUSPENSÃO A ar, feixe de mola ou mista. 

DIMENSÃO 
5,00 m de distância entre eixos. 

10,00 m de comprimento mínimo. 

CAPACIDADE 

Capacidade nominal (considerando 7,0 pass. em pé/m²) de 85 
lugares. 

Capacidade de carga de 13 ton. 

TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL 

250 l 

PORTAS 
Duas ou três de funcionamento por envolvente eletro-
pneumático, com largura mínima de 0,70 m. 

DEGRAUS 

Altura máxima do primeiro degrau ao solo, de 0,45 m.  

Altura entre degraus (espelho) de 0,30m 

Revestimento com borracha ou material plástico 
antiderrapante. 
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ASSOALHO 
Compensado Naval Tratado, com revestimento de borracha, 
metal apropriado ou material plástico antiderrapante. 

BANCO DE 
PASSAGEIROS 

Assento e encosto acolchoado e pega mão acolchoado. 

BANCO DOS 
MOTORISTAS 

Com amortecimento hidráulico ou pneumático com regulagem 
horizontal e vertical. 

VENTILAÇÃO INTERNA Trocador de ar localizado no teto. 

SAÍDAS DE 
EMERGÊNCIA 

Duas, do lado esquerdo com aviso e instrução de 
funcionamento. 

CORREDOR Largura mínima de 0,65 m. 

JANELAS 
Divididas em bandeiras, com a parte superior móvel e a inferior 
fixa. 

ILUMINAÇÃO INTERNA Fluorescente 140 Lux. 

CATRACA 
Uma por veículo, com registrador mecânico, e posicionada 
conforme padronização estabelecida pelo Município de Vitória 
da Conquista. 

CAIXA DE VISTA 
Frontal e auxiliar traseiro, com diagramação padronizada pelo 
Município de Vitória da Conquista. 

ACABAMENTO 
INTERNO 

Alumínio, fórmica ou similar. 

ACIONAMENTO DE 
PARADA 

Campainha com sinal luminoso de solicitação de parada no 
painel do veículo.  

Cordão fixo no teto até a porta traseira e botões nos balaustres 
verticais. 

PINTURAS INTERNA / 
EXTERNA 

Conforme padronização estabelecida pelo Município de Vitória 
da Conquista. 

CANO DE DESCARGA 
Exclusivamente escapamento vertical, posicionado na parte 
traseira esquerda, com uma extremidade na altura do topo do 
veículo. 

COFRE Localizado em baixo da poltrona do cobrador. 

ITINERÁRIO FRONTAL  Conforme proposta técnica. 

TETO INTERNO Altura mínima de 1,80m. 
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3.2.1. A frota urbana, composta de veículos convencionais, não poderá ter idade 

superior a 10 (dez) anos e idade média de 3(três) a 4 (quatro) anos em qualquer 

momento ao longo do contrato de concessão. 

 

3.2.2. O serviço ora licitado deverá entrar em operação com 15 veículos 

convencionais por lote, zero km e adaptados para o transporte de deficientes 

físicos e pessoas com mobilidade reduzida, mais 10 veículos adaptados, por lote, 

com idade média dentro do estabelecido. 

 

Consideram-se adequados, os veículos que possuírem: 

 Ônibus com piso baixo e local reservado para cadeira de rodas, ou; 

 Ônibus com elevador e local reservado para cadeira de rodas. 

 

3.2.3. Todos os veículos poderão ter motores central, traseiro ou dianteiro, exceto 

os veículos que vierem a ter a segunda roleta, os quais deverão ter 

obrigatoriamente motor traseiro ou central. 

 

3.3. Outras Exigências Relacionadas aos Veículos: 

 

3.3.1. Idade Média dos Veículos 

 A frota de cada CONCESSIONÁRIA deverá possuir idade média máxima de 3 

a 4  anos ou a idade média de sua proposta técnica. 
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 A idade média da frota que compõe cada linha poderá variar no máximo em 1 

ano em relação a idade média da frota da CONCESSIONÁRIA. 

 Os veículos terão vida útil de no máximo 10 anos. 

 Não será permitido o reencarroçamento dos veículos. 

 Para o cálculo da idade média será considerada a data da nota fiscal de 

compra do chassi. 

 

3.3.2. Padronização da Frota 

A CONCESSIONÁRIA deverá, em prazo máximo de 30 dias após assinatura do 

contrato, apresentar a SIMTRANS projeto de padronização da frota, acompanhado 

de cronograma de implantação, que não deverá ultrapassar o prazo máximo de 06 

(seis) meses, contado do início da operação dos serviços.  

Ressalta-se que os 15 (quinze) veículos convencionais por lote, zero km e 

adaptados para o transporte de deficientes físicos e pessoas com mobilidade 

reduzida, mais 10 veículos por lote adaptados com idade média dentro do 

estabelecido, previstos para entrar em operação na data do início dos serviços, já 

deverão estar com a nova padronização visual aprovada pelo Município de Vitória 

da Conquista.  

 

3.3.3. Substituição de Veículos 

A CONCESSIONÁRIA, ao pretender realizar a substituição de um veículo, deverá 

consultar a SIMTRANS, indicando o veículo a ser substituído e as características 

do veículo substituto, cabendo à SIMTRANS avaliar se o veículo atende às 

normas regulamentares e a legislação pertinente. 
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3.3.4. Veículos com Contrato de Financiamento ou Leasing 

 A CONCESSIONÁRIA deverá anexar todos os contratos para a solicitação de 

inclusão do veículo no sistema. 

 

3.3.5. Documentação dos Veículos 

 CRLV atualizado; 

 Seguro obrigatório; 

 Seguro de Responsabilidade Civil (Seguro Complementar); 

 Notas fiscais de chassis e carroçarias 

 

 

3.3.6. Licenciamento / Emplacamento 

Todos os veículos deverão ser licenciados e emplacados no Município de Vitória 

da Conquista. 

 

3.3.7. Uso de Combustíveis 

A SIMTRANS poderá futuramente exigir o uso de combustíveis menos poluentes 

ou de veículos que utilizem tecnologia mais limpa, conforme Proposta Técnica dos 

Concessionários e/ou disponibilização de soluções adequadas ao Município de 

Vitória da Conquista, considerando a fabricação de veículos por fornecedores 

nacionais.  


